
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic 

1.3. Domeniul de studii Științe ale educației 

1.4. Ciclul de studii Licenţă 

1.5. Programul de studiu  Pregătire pedagogică nivel II. 

1.6. Calificarea Profesor liceal și universitar 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic 

2.1. Denumirea disciplinei Proiectarea și managementul programelor 
educaționale 

2.2. Titularul disciplinei   / a activităţilor de curs Lector. univ. dr. SZENTES Erzsébet 

2.3. Titularul (ii) activităţilor de  

                              

seminar Lector. univ. dr. SZENTES Erzsébet 

laborator - 

proiect - 

2.4. Anul de studiu 1 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei DO 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar  

 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar 

 

14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

30 

c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22 

d) Tutoriat 7 

e) Examinări  4 

f) Alte activităţi:       - 

3.7. Total ore studiu individual 83 

3.8. Total ore pe semestru 125 

3.9. Numărul de puncte de credit 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe Capacitatea de analiză critică a literaturii de specialitate. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  De desfăşurare a cursului Calculator și videoproiector, acces la resurse bibliografice, 

imprimantă, posibilitate de fotocopiere, loc de desfășurare. 

5.2.  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Acces la resurse bibliografice, calculator conectat la internet, 

videoproiector, loc de desfășurare. 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe profesionale 

Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor 

specifice disciplinei): 

C.1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor şi 

metodelor de bază specifice proiectării şi managementului programelor 

educaţionale; 

C.2. Înţelegerea mecanismelor în proiectarea şi managemetul programelor 

educaţionale, a modului ştiinţific de abordare a realităţilor sociale; 

C.3. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, metodelor 

şi instrumentelor specifice evaluării proiectării şi managementului 

programelor educaţionale (individuală, de grup şi organizaţională). 

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, 

procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei): 

C.4. Explicarea şi interpretarea teoriilor privind proiectarea şi managementul 

programelor educaţionale utilizând principii şi metode, cunoştinţe de bază în 

domeniu, precum şi observaţii şi informaţii obţinute în mod propriu; 

C.5. Elaborarea proiectelor profesionale centrate pe formularea şi rezolvarea 

problemelor legate de proiectarea şi managementul programelor educaţionale 

într-o manieră coerentă şi realistă. 

Competenţe transversale 

Instrumental – aplicative (utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de 

investigare şi de aplicare); 

C.T.1. Formarea abilităţii de analiză a managementului şi proiectării 

programelor educaţionale prin raportare la mediul în care acestea funcţionează 

şi la aplicarea strategiilor și tehnicilor de comunicare eficientă în organizații 
pentru îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice; 

C.T.2. Dezvoltarea capacităţilor de evaluare a consecinţelor adoptării de către 

manageri a unor paradigme diferite ale organizării, proiectării şi 

managementului programelor educaţionale; 

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de 

domeniul ştiinţific / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea 

inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane – 

instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 

profesională). 

C.T.3. Abordarea în mod realist cu argumentare atât teoretică, cât şi practică a 

unor situaţii ‐problemă complexe, cu grad mediu de complexitate, în vederea 

soluţionării eficiente şi deontologice a acestora; 

C.T.4. Accentuarea importanţei responsabilizării în proiectarea programelor 

educaţionale şi managementul acestora, asociată responsabilităţii morale faţă 

de persoane şi grupuri de persoane aflate în dificultate, ca şi în afara lor. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
Familiarizarea studenților cu domeniul proiectării și managementului 

programelor educaționale, cu conceptele fundamentale, cu principalele teorii 

explicative ale domeniului, formarea de atitudini pentru o activitate eficientă 

în domeniu şi elaborarea unui program educaţional. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

 

 

 

Însuşirea diferitelor concepte și teorii aplicabile în domeniul proiectării și 

managementului programelor educaþionale. 

Cunoaşterea şi înţelegerea a principalelor teorii și orientări în domeniul 

proiectării și managementului programelor educaționale, a naturii, a 

funcțiilor și a formelor de programe educaþionale. 

Corelarea unor experiențe personale cu unele teorii în domeniul proiectării 

și managementului programelor educaționale. Identificarea unor situații 
concrete de aplicare a teoriilor și principiilor în proiectarea și managementul 



 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1. Evoluţia ştiinţei managementului. Expunerea. Exemplul. Nr. ore: 2 

2. Managementul ştiinţific - ştiinţa managementului. Expunerea. Descoperirea 

dirijata. Exemplul. 

Nr. ore: 2 

3. Contribuţia diferitelor curente la promovarea 

inovării în management 

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Exemplul. 

Nr. ore: 2 

4. Scurt istoric al proiectelor şcolare educaţionale. 

Definiţia proiectelor şcolare educaţionale. 

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Exemplul. 

Nr. ore: 2 

5. Tipologia proiectelor şcolare educaţionale. Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Nr. ore: 2 

6. Cadrul strategic al realizării proiectelor şcolare 

educaţionale.  

Expunerea. Descoperirea 

dirijata. 

Nr. ore: 2 

7. Ciclul de viaţă al proiectului şcolar educaţional. 

Modele ale ciclului de viaţă al proiectelor. 

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata.  

Nr. ore: 2 

8. Pregătirea și planificarea proiectului şcolar 

educaţional.  

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Nr. ore: 2 

9. Caracteristici și competenţe ale managerului de 

proiect educaţional. 

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Exemplul. 

Nr. ore: 2 

10. Instrumente pentru gestionarea eficientă a 

proiectelor educaţionale. 

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Exemplul. 

Nr. ore: 2 

11. Controlul si monitorizarea programelor educaţionale. 

Indicatori de performanţă. 

 

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Nr. ore: 2 

12. Managementul financiar al programelor 

educaţionale. Bugetul proiectului. 

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Exemplul. 

Nr. ore: 2 

13. Inovaţie în învăţământ. Stimularea inovaţiei în 

învăţământ prin proiectarea și managementul 

programelor educaționale. 

Prelegere interactivă. 

Descoperirea dirijata. 

Nr. ore: 2 

14. Proceduri de monitorizare şi evaluare a proiectului.  

Proceduri de diseminare şi valorificare a rezultatelor 

proiectului. 

Prelegere interactivă. 

Sinteza cunoştinţelor. 

Nr. ore: 2 

Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bakacsi Gyula - Kiss Csaba(szerk), Stratégia és menedzsment. Aula Kiadó, Budapest, p. 21-42., 

2004. 

2. Neagu, Gabriela, Inovaţia în învăţământ, 2009, http://www.revistacalitateavietii.ro/2009/CV-1-2-

2009/12.pdf  

3. Szentes Erzsébet, Proiectarea și managementul programelor educaționale, suport de curs pentru 

uzul studenților, 2018, accesibilă pe rețeaua internă: \\kelemen\TanaroktolDiakoknak\Szentes 

Erzsebet 

4. Turner, J. R. - Müller, R. The project manager’s leadership style as a success factor on projects: A 

literature review. Project Management Journal, 2005, 36/1. pp. 49-61. 

 

programelor educaționale. 

Dezvoltarea capacităţilor de proiectare și implementare a proiectelor 

educaţionale, cooperare în echipe de lucru și utilizarea unor metode 

specifice de elaborare a unui program educațional. 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2009/CV-1-2-2009/12.pdf
http://www.revistacalitateavietii.ro/2009/CV-1-2-2009/12.pdf


Opţională: 

1. Bakacsi Gyula, Szervezeti magatartás és vezetés, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 

2. Belbin, Meredith, A team, avagy az együttmüködő csoport, Edge 2000 Kft., Budapest, 2003. 

3. Bunăiasu, Claudiu Marian, Proiectarea și managementul programelor educałțonale. Aspecte 

teoretico-metodologice, probleme controversate, in. Proiecte și programe educaționale pentru 

adolescenți, tineri și adulți, Editura Universitaria Craiova, 2009. 

4. Cojocariu, V.M., Introducere în managementul educației, Editura Didactică si Pedagogică, 

Bucuresti, 2004. 

5. Fejes Miklós, Menedzsment alapok. Kézirat, Budapest, 2010. 

6. Majoros Anna (szerk.), Projektmenedzsment a közoktatásban, Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet, Budapest, 2007. 

7. Ludányi Ágnes, Szervezetfejlesztés- és csapatépítés elmélete és gyakorlata, Jegyzet, 2011. Eszterházy 

Károly Főiskola (TÁMOP 4.1.2-08/1/C pályázat támogatásával), Eger. 

8. Rudas János, Delfi Örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok, Kairosz Kiadó, 

Budapest, 1990. 

9. Szabó Mária, Projektmenedzsment, Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző Intézet, 

Szeged, 2011. 

8.2. Seminar  Metode de predare Observaţii 

1. Evoluţia istorică a managementului (Abordarea 

clasică, comportamentală și cantitativă). 

Conversația. Clarificare 

conceptuală. Exerciții. 
Nr. ore: 1 

2. Teoriile manageriale moderne. Conversația. Clarificare 

conceptuală. Activități de 

grup. 

Nr. ore: 1 

3. Antreprenoriatul educaţional. Iniţierea programelor 

educaţionale. 

Conversația. Lucru în echipă. 

Clarificare conceptuală. 

Exemple. 

Nr. ore: 1 

4. Profilul antreprenorial al cadrului didactic. Brainstorming. Conversația. 

Lucru în echipă. Clarificare 

conceptuală. 

Nr. ore: 1 

5. Definiţia proiectelor şcolare educaţionale. Analiza 

unor programe educaţionale 

Conversația. Lucru în echipă. 

Clarificare conceptuală. 

Exemple. 

Nr. ore: 1 

6. Ciclul de viaţă al proiectului şcolar educaţional. 

Fazele ciclului proiectului. 

Conversația. Lucru în echipă. 

Clarificare conceptuală.  

Nr. ore: 1 

7. Realizarea analizei de nevoi, identificarea 

resurselor, partenerilor, realizarea echipei. 

Conversația. Lucru în echipă. 

Clarificare conceptuală. 

Activități de grup. 

Nr. ore: 1 

8. Echipa de proiect. Managementul calității 

proiectelor. 

Conversația. Lucru în echipă. 

Clarificare conceptuală.  

Nr. ore: 1 

9. Elaborarea proiectelor. Conversația. Activități de 

grup. Clarificare conceptuală. 

Nr. ore: 1 

10. Implementarea proiectelor. Conversația. Clarificare 

conceptuală.  

Nr. ore: 1 

11. Monitorizarea proiectelor. Conversația. Lucru în echipă. 

Studii de caz. 

Nr. ore: 1 

12. Evaluarea și auditul proiectelor. Conversația. Lucru în echipă. 

Clarificare conceptuală. 

Nr. ore: 1 

13. Stabilirea finalităţilor programelor educaţionale. Studii de caz. Conversația. 

Clarificare conceptuală. 

Nr. ore: 1 

14. Autoevaluarea competenţelor implicate in 

proiectarea si analiza programelor educationale. 

Concluzii. 

Lucru în echipă. Conversația. 

Sinteza cunoștințelor. 

Nr. ore: 1 

 



Bibliografie 

Obligatorie: 

1. Bakacsi Gyula - Kiss Csaba(szerk), Stratégia és menedzsment. Aula Kiadó, Budapest, p. 21-42., 

2004. 

2. Szentes Erzsébet, Proiectarea și managementul programelor educaționale, suport de curs pentru 

uzul studenților,2018, accesibilă pe rețeaua internă: \\kelemen\TanaroktolDiakoknak\Szentes 

Erzsebet 

3. Turner, J. R. - Müller, R., The project manager’s leadership style as a success factor on projects: A 

literature review. Project Management Journal, 2005, 36/1. pp. 49-61. 

Opţională: 

1. Bakacsi Gyula, Szervezeti magatartás és vezetés, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 

2. Belbin, Meredith,  A team, avagy az együttmüködő csoport, Edge 2000 Kft., Budapest, 2003. 

3. Bunăiasu, Claudiu Marian,  Proiectarea și managementul programelor educałțonale. Aspecte 

teoretico-metodologice, probleme controversate, In. Proiecte și programe educaționale pentru 

adolescenți, tineri și adulți, Editura Universitaria Craiova, 2009. 

4. Cojocariu, V.M., Introducere în managementul educației, Editura Didactică si Pedagogică, 

Bucuresti, 2004. 

5. Fejes Miklós, Menedzsment alapok, Kézirat, Budapest, 2010. 

6. Majoros Anna (szerk.), Projektmenedzsment a közoktatásban, Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet, Budapest, 2007. 

7. Ludányi Ágnes, Szervezetfejlesztés- és csapatépítés elmélete és gyakorlata. Jegyzet,  Eszterházy 

Károly Főiskola (TÁMOP 4.1.2-08/1/C pályázat támogatásával), Eger, 2011. 

8.3. Laborator Metode de predare Observaţii 

- - - 

8.4. Proiect Metode de predare Observaţii 

- - - 

8.5. Practica Metode de predare Observaţii 

-   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul a fost discutat în colectivul specializat și în ședințele de departament. Cursul asigură baze 

psihologice privind pregătirea teoretică şi practică a viitorilor profesori. 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

Participare activă la activităţile individuale şi de grup în cadrul orelor, prezentarea unei lucrări de seminar. 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota 

finală 

10.4. Curs Cunoştinţe din materialul  

de la curs. 

Examen 60% 

Demonstrarea înțelegerii 

cunoștințelor acumulate 

și a capacitații de 

transfer a acestora. 

Examen 20% 

10.5 . 

 

Seminar Participare activă, 

implicare. 

Evaluare continuă. 20% 

Laborator    

Proiect    

10.6. Standard minim de performanţă 

Prezență și participare activă la seminar. 

Promovarea este condiţionată de obţinerea a minim 50% din punctajul de la examenul final. 



 

Data completării      Semnătura titularului disciplinei     Semnătura titularului/rilor de aplicații 

01.09.2017.                            

 

Data avizării în departament                  Semnătura directorului de departament  

10.09.2017.      …............................  

 


